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 چکیده

 .است کالمی-ھای فلسفی نامه پژوھش فصلھدف اصلی پژوھش حاضر تحلیل محتوای مقاالت  :ھدف
این پژوھش از نوع تحقیقات کاربردی است کـه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا  :ابزار روش، جامعه و

 کالمـی -ھـای فلسـفی پژوھششماره  ۵۴شده در  مقاله چاپ ۳۹۹جامعه آماری آن را . صورت گرفته است
وارسـی، اطالعـات مقـاالت  کارگیری ابـزار سیاھه دھد که بـا بـه تشکیل می ۱۳۹۱تا  ۱۳۷۸ھای  بین سال

ھا در قالب جداول و نمودارھای آمـاری  تجزیه و تحلیل شد و یافته SPSSافزار  دآوری و با استفاده از نرمگر
 .عرضه شد

 ۳/۵(عنـوان  ۲۱تـألیفی و  )درصـد ۷/۹۴(عنوان  ۳۷۸شده،  مقاله بررسی ۳۹۹ھا نشان داد از  یافته :ھا یافته
را زنـان و ) درصـد ۱۰/۵(نفـر  ۴۰نفر در نوشتن این مقاالت نقش داشتند که  ۳۷۹. ای بودند ترجمه) درصد
اثـر  ۷۴حاصـل کـار انفـرادی و ) درصـد ۸۱/۴(اثر  ۳۲۵. دادند را مردان تشکیل می) درصد ۸۹/۵(نفر  ۳۳۹

درصـد را  ۱۱/۲مـدرک دکتـری و  افـراد دارایدرصـد آثـار را  ۴۸. حاصل کار گروھی بـود) درصد ۱۸/۶(
درصـد را  ۱۰درصـد آثـار را اسـتادیاران و  ۳۵ھای علمـی  از نظـر رتبـه. اند دانشجویان دوره دکتری نوشته

حاصل تالش ) درصد ۲۸/۱(اثر  ۱۱۲بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان نشان داد که . اند دانشیاران نوشته
ھای بعـدی  شگاه تھران، آزاد اسالمی، اصفھان و عالمه طباطبایی در رتبهبود و دان پژوھشگران دانشگاه قم

درصد در حوزه فلسفه غرب و  ۱۹/۸درصد آثار در حوزه فلسفه اسالمی،  ۲۵/۶از نظر موضوعی، . قرار گرفتند
 .درصد در حوزه کالم جدید بود ۷

ھا  ھای پژوھشی و نیز ضـعف تبندی موضوعی مقاالت ھر حوزه، اولوی تحلیل محتوا و دسته :ارزش/ اصالت
بـا عنایـت بـه اینکـه در حـوزه فلسـفه، . کنـد و کمبودھای آن حوزه را در تولید اطالعات علمی نمایان می

گرفته نیـز تحلیـل اسـتنادی  تحقیقی با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت نگرفته و دو پژوھش صـورت
تواند مسئوالن را از کم و کیـف مقـاالت منتشرشـده ھای این پژوھش ب توان امیدوار شد که یافته بودند می
 .ھای کالن نشریه یاری کند ھا را در تدوین سیاست آگاه، و آن

.کالمی-ھای فلسفی نامه پژوھش کالمی، فصل-ھای فلسفی تحلیل محتوا، مقاله :ھا کلیدواژه
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 مقدمه

ھایی ھستند که مرزھا و موانـع را درنوردیـده و زمینـه تحـول  اطالعات و سرمایه، از جمله پدیده
ھا زمینـه  این پدیـده. آورند اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و علمی را در مقیاس جھانی به وجود می

اند و در واقع با آن به مثابه قالیچه پرنده، چھار گوشه دنیـا را  زمان و فضا را فراھم کردهفشردگی 
یابنده اطالعـات چھـار  یعنی این حقیقت وجود دارد که فناوری گسترش. اند به یکدیگر پیوند داده

ی ھای جغرافیایی و فرھنگی را تا حدود زیـاد سرعت به ھم نزدیک کند و فاصله گوشه جھان را به
یافته  ای را توسـعه لـذا، در جھـان کنـونی جامعـه). ۲۲۴: ۱۳۹۱فر و سـھیلی،  حیدری(از بین ببرد 

ھای اقتصادی و جمعیتی، نظیر تولیـد ناخـالص ملـی، درآمـد سـرانه،  دانند که در کنار شاخص می
 تولید انرژی، نرخ امید به زندگی، نرخ مرگ و میر، و نرخ زاد و ولد، ساخت سنی و جنسی جمعیت

میـزان «و » اطالعـات«یا به عبارتی دیگـر، عنصـر » آموزش و اطالعات«ھای دیگر،  و شاخص
بدون تردید در چنین اجتماعی، تولید علم به عنوان ابزاری . در آن برجسته باشد» دانایی اجتماعی

ھا و اطالعات علمـی در جھـت گسـترش، شـکوفایی، تعـالی، و  برای تولید، توزیع و انباشت داده
: ۱۳۸۵صالحی و رحیمـی، (جانبه آن، به طور روزافزون نقشی حیاتی و اساسی دارند  ھمه پیشرفت

۱۵۶.( 
تر، در جامعه اطالعاتی، ھمه مناسبات بـر اطالعـات اسـتوار  در عصر اطالعات، به تعبیر دقیق

شده و  ریزی است و ھر شخص، سازمان، ملت و موجودیتی که بتواند با اطالعات به صورت برنامه
. تواند به ھمان اندازه جایگاه خود را در مجموعه جھانی ارتقا بخشـد نگری مواجه شود می ندهبا آی

بنابراین، در جغرافیای سیاسی اطالعات، رتبه، مقام و موقعیت ھر واحـد سیاسـی در گـرو میـزان 
لذا، در شـرایطی کـه . دخالت، تأثیرگذاری و ایفای نقش آن واحد در جریان جھانی اطالعات است

ھـا و سـبک زنـدگی غربـی در ھمـه جـای جھـان  سازی و معیارھـا و ارزش جم وسیع جھانیتھا
یابد، اگر نتوانیم به تولید علم مخصوصًا در حوزه علوم انسـانی بپـردازیم  ای می سابقه گسترش بی

تولیـد علـم، . توانیم داشته باشیم امیدی به رشد و پیشرفت و حتی به بقای فرھنگ ملی خود نمی
لحاظ پیشرفت علمی، بلکه از نظر حفظ و تقویت ھویت دینی و ملی ما نیز مھـم اسـت  تنھا از نه
ھا به منزله مجرای ارتباط اھل دانش و پژوھش، پیوسـته در  رو، مجله از این). ۱۳۸۲آبادی،  لطف(

سـرمدی، (اند  مندان علم و تحقیق قرار داشـته کانون توجه مجامع علمی، مراکز پژوھشی و عالقه
۱۳۸۳ :۲(. 
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شـود و ایـن  ھای علمی بیشتر در مجالت علمـی منتشـر می به طور معمول، جدیدترین یافته
عبدالمجیـد، ( شـوند مجالت از منابع مھم اطالعات علمی و فنی در جھـان حاضـر محسـوب می

ای برای اشاعه اطالعات  کوشند مجله لذا، بسیاری از مراکز و مجامع علمی و فرھنگی می). ۱۳۸۷
الحوائجی  باب(جرایی برای ارتباط با مخاطبان بالفعل و بالقوه خویش منتشر کنند مد نظر خود یا م

سـنجی  لذا، الزم است مقوله تولید علم و ارزیابی آن به وسیله تحقیقات علم). ۴: ۱۳۸۹و یزدیان، 
 .ھمیشه مد نظر قرار گیرد

 بیان مسئله

آینـد و در  قیقی بـه حسـاب میھای انتقال دانش در سطح علمی و تح ترین قالب نشریات از اصلی
انـد، بـه طـوری کـه اختراعـات، اکتشـافات و  المللی کانون توجـه را از آن خـود کرده مجامع بین

ھای خاص اطالعـاتی، کـه تـا حـد امکـان  توان در چارچوب ھمین محمل ھای نوین را می یافته
دار  اط علمی را عھدهنشریات دو کارکرد اجتماعی تولید و ارتب. اند، پیدا کرد اخص و تخصصی شده

پژوھشـی بیشـتر  -ھای علمـی ھای اطالعاتی عالوه بر نقش مرجعیت یافتـه این محمل .ھستند
، دربردارنـده مطالـب و )۱۳۹۱شـریفی و دیگـران، (کننـد  اعضای جامعه علمی از آن استفاده می

دھی بـه  اطالعات موثق، بنیادین و جدید در آن حوزه خـاص ھسـتند و نقـش مـوثری در جھـت
از ). ۱۳۸۹سـلک و بزرگـی، (شان بر عھـده دارنـد  ھای آتی در حوزه تخصصی اقدامات و پژوھش

پژوھشی در تولید علم و انتشار دانش نقـش و اھمیـت بسـیاری ایفـا  -آنجایی که نشریات علمی
 ھـا یکـی از ایـن ارزیابی. ھایی به عمل آید کنند بنابراین، ضرورت دارد از این مجالت ارزیابی می

ھا و مزایایی ھمچـون  به دلیل داشتن ویژگی تحلیل محتوا،. محتوا و تحلیل استنادی استتحلیل 
ھا و  پـذیری در برابـر فرآینـدھای کمـی و کیفـی، قابلیـت کشـف نشـانه پذیری و انطباق انعطاف
ھای پیشین، قابلیت تجزیه و تحلیـل ضـمنی  فرھنگی از بطن و متن نگاشته -ھای تاریخی ارزش
ھای گوناگون کاربرد دارد و در راستای یافتن چگونگی پیونـد میـان  ھا، در حوزه ھا و واکنش کنش
ھـای  ھا، شناسایی و تعیین اھداف و مقاصـد عینـی و ضـمنی، گرایش ھا، زبان و محتوای آن ایده

لـذا ایـن ). ۱۳۸۷مھر،  محمدی(فردی، گروھی و سازمانی قابلیت به کارگیری و ایفای نقش دارد 
نشـان دھـد  کالمـی-ھای فلسفی پژوھشا تحلیل محتوای مقاالت مجله پژوھش درصدد است ب

ای، جنسـیت،  ترجمـه -موضـوعی، تـألیفی که وضعیت مقاالت منتشرشده در این نشریه، از نظـر
 .ھا در چه وضعیتی است نویسندگان آن... سطح تحصیلی، رتبه علمی و 
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 اھمیت و ضرورت تحقیق

ت علمی ھمـواره ارزنـده و دربردارنـده نتـایج مفیـد و سنجی درباره مقاالت نشریا مطالعات کتاب
ای در خصوص وضعیت فعلی تحقیقات، کم و کیف مقاالت و میـزان ارزش و اعتبـار  دھنده آگاھی

ھمچنـین لـوپز ). ۱۳۸۹سلک و بزرگی، (گشایی برای تحقیقات آتی است  نشریات و ھمچنین راه
)Lopez- Munz ( و ھمکاران)ھای سنجش  ترین روش ی یکی از رایجسنج کتاب: معتقدند) ۲۰۰۳

ھای آماری متون علمی را مطالعـه،  ھای علمی است که در آن محقق با به کارگیری روش فعالیت
ھای تحقیق در  روش تحلیل محتوا یکی از پرکاربردترین روش. کند بررسی، سنجش و ارزیابی می

از آنجایی که ). ۱۳۸۷دیگران، ھرندی و  جعفری (مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی است 
ای دارد و ھمچنـین  ھای علمی، از جمله علوم انسانی، نقش و جایگـاه ویـژه فلسفه در کلیه حوزه

تفکر فلسفی در عصر کنونی، یعنی عصر اطالعات، و به عبارت دیگر، عصر دانش و خرد جھـانی، 
، )۱۳۸۰ اشتری،( فه استبسیار محل توجه قرار گرفته است، به طوری که محور عالم کنونی فلس

رو مھم است مقاالت مجالت این رشته بررسی شوند تا الگوی رفتاری و پژوھشی محققان  از این
بـه عبـارت دیگـر، چنـین . مشخص شده، نیازھای اطالعاتی دانشجویان و استادان برطرف شـود

لذا این . ستھای علمی و فکری مراکز دانشگاھی امری مھم ا تحقیقاتی به عنوان یکی از سرمایه
به اھـداف زیـر  کالمی -ھای فلسفی مجله پژوھشکوشد با تحلیل محتوای مقاالت  پژوھش می

 .دست یابد

 اھداف پژوھش

ھـای  نامه پژوھش فصـلھای منتشرشـده در  ھدف اصلی پژوھش حاضر تحلیـل محتـوای مقالـه
تـوان بـه  میعالوه بر این، مـوارد زیـر را نیـز . است ۱۳۹۱-۱۳۷۸ھای  بین سال کالمی-فلسفی

 :عنوان اھداف فرعی این پژوھش قلمداد کرد
ھای  ھای در دست بررسی و تعیین مقاله ھای منتشرشده در سال تعیین تعداد کل مقاله .۱

 ای تألیفی و ترجمه
 ھا بررسی جنسیت نویسندگان و مترجمان مقاالت، سطح تحصیلی و رتبه علمی آن .۲
 تعیین میزان ھمکاری علمی در تولید مقاالت .۳
 تعیین وابستگی سازمانی تولیدکنندگان مقاالت .۴
 تعیین گرایش موضوعی مقاالت .۵
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 :هاي زیر در نظر گرفته شدند یابی به اهداف فوق، پرسش براي دست

 :ھای اساسی پژوھش پرسش

 ای است؟ چه میزان از مقاالت متشرشده به صورت تألیفی و ترجمه .۱
 مقاالت به چه صورت است؟توزیع فراوانی مقاالت بر اساس جنسیت تولیدکنندگان  .۲
 توزیع فراوانی میزان ھمکاری علمی در تولید مقاالت به چه صورت است؟ .۳
 توزیع فراوانی میزان مشارکت گروه محققان در تولید مقاالت به چه صورت است؟ .۴
 ھای علمی در تولید مقاالت به چه صورت است؟ توزیع فراوانی میزان مشارکت مرتبه .۵
 زمانی تولیدکنندگان مقاالت به چه صورت است؟توزیع فراوانی وابستگی سا .۶
شناسـی،  نظـر روش از کالمی-ھای فلسفی نامه پژوھش فصلھای منتشرشده در  مقاله .۷

 اند؟ ھایی استفاده کرده از چه روش
بیشــتر در چــه  کالمــی-ھــای فلســفی پژوھشنامه  ھای منتشرشــده در فصــل مقالــه .۸

 ھایی بوده است؟ موضوع

 روش پژوھش

نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفتـه پژوھش حاضر از 
دار و کّمـی  روش تحلیل محتوا را نوعی فن پژوھشی برای توصیف عینی، نظـام »برلسن«. است

ھمچنـین ایـن روش بـرای تجزیـه و تحلیـل . کنـد ھای ارتباطی تعریف می ظاھر محتوای رسانه
بـورگ و دیگـران، (گیری متغیرھـا مناسـب اسـت  ی برای اندازهای عینی و کمّ  ارتباطات، به شیوه

جامعـه پـژوھش ایـن مطالعـه را . وارسی استفاده شد ھا از ابزار سیاھه برای گردآوری داده). ۲۰۰۳
 ۱۳۹۱تـا  ۱۳۷۸ھای  بـین سـال کالمـی-ھای فلسفی پژوھششماره  ۵۴شده در  مقاله چاپ ۳۹۹

تک عناوین و محتویات مقاالت، اطالعات الزم  در این پژوھش با مراجعه به تک. دھد تشکیل می
آوری اطالعات، جنسیت، وضعیت شغلی، مـدرک  در خصوص نوع مقاله، روش بررسی، ابزار جمع(

ھـا و  دادهمحاسـبه و تحلیـل . آوری شـد جمـع) تحصیلی، وابستگی سازمانی، گـرایش موضـوعی
 .انجام شده است. اس. اس. پی. افزار اس نرم ۱۸ھای آماری به کمک نسخه  استنتاج

    153 

�ش  �و
ف���ی  �ی 

- 
�ی کال

 



 )۱۳۹۴���تان (   ۶۴�ھارم، �ماره ��ی، �ماره م� د�اش سال: �و��ی دا�ه �م –  �ص�نا� ع��ی 

 پیشینه پژوھش

شده در کشور در خصوص تحلیل محتـوایی مقـاالت منتشرشـده در نشـریات  ھای انجام پژوھش
 توان به مـوارد زیـر اشـاره ھای آن می ھای علمی مختلف متعدد است که از نمونه علمی در حوزه

 .کرد
شـماره از  ۳۰بـه منظـور تحلیـل اسـتنادی مقـاالت ) ۱۳۸۸(دادگر، کریمی و عبـاداّهللاٰ  متقی 

وارسـی  کارگیری ابـزار سیاھه در پژوھشی پیمایشی بـا بـه کالمی-ھای فلسفی نامه پژوھش فصل
 ۶ای به چاپ رسیده که میـانگین  مقاله تألیفی و ترجمه ۱۸۰شماره این مجله،  ۳۰دریافتند که در 

نفر نویسنده مـرد  ۱۵۴نفر نویسنده مقاالت تألیفی،  ۱۶۴از . آید اله برای ھر شماره به دست میمق
عنوان مقاله حاصل کار گروھی بـود و مـابقی مقـاالت، ھـر  ۷فقط . نفر نویسنده زن بودند ۱۰و 

 .یک، یک نویسنده داشت
ت تخصصـی به منظـور تحلیـل محتـوای مقـاالت مجـال )۱۳۸۹(راد  الحوائجی و یزدیان باب

 ۱۳۷۸ھای  ھای کودکان طی سـال خانه خوانی و کتاب رسانی درباره ترویج کتاب کتابداری و اطالع
 ۹/۹۴وارسی دریافتند که مقاالت تـألیفی  کارگیری ابزار سیاھه در پژوھشی پیمایشی با به ۱۳۸۷ تا

راوانـی نـوع توزیـع ف. شوند درصد از مجموع مقاالت را شامل می ۵/۱ای  درصد و مقاالت ترجمه
درصـد و مقـاالت  ۶/۲۶درصـد، مقـاالت تحلیلـی  ۸/۴۶مقاالت نشان داد که مقاالت پژوھشـی 

مقـاالت پژوھشـی در ایـن  لذا تمایـل بـه تولیـد. اند درصد را به خود اختصاص داده ۲/۵مروری 
 .ھا است مجالت بیشتر از دیگر پژوھش

شـده در مجلـه  ادی مقـاالت چاپبه منظور تحلیل محتوایی و استن )۱۳۹۰(قھنویه و دیگران 
نویسنده در  ۵۳۱در پژوھشی پیمایشی دریافتند که از  پژوھشی مدیریت اطالعات سالمت -علمی
بیشترین افراد در مقطع دکتری تخصصی و . اند درصد، مرد بوده ۵۸مقاله، بیشتر نویسندگان،  ۱۷۵
نفر به دانشگاه علوم پزشکی  ۱۵۶نفر دارای رتبه دانشگاھی استادیار بودند و  ۱۱۶. نفر بودند ۲۶۳

. اند زنان نسبت به مردان در انتشار مقـاالت مشـارکت کمتـری داشـته. اصفھان وابستگی داشتند
بیشترین استنادات . اند عنوان بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده ۶۴ھای پیمایشی با  پژوھش

 .بوده استدرصد  ۵۸درصد و از نظر زبان به منابع التین  ۴۳به مقاالت 
پژوھشـی  -ھای نشـریات علمـی به منظور تحلیل توصیفی مقالـه) ۱۳۹۱(شریفی و دیگران 

 ۵وارسـی و مطالعـه  کارگیری ابـزار سیاھه تربیت بدنی و علوم ورزشی در پژوھشی پیمایشی با به
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درصـد  ۱/۳۴دریافتنـد کـه گـرایش فیزیولـوژی ورزشـی بـا  ۱۳۸۸-۱۳۸۴ھای  مجله طی سـال
بررسـی مؤلفـان مقـاالت نشـان . این مقاالت را به خود اختصـاص داده اسـتبیشترین موضوع 

 ۸۷ھا، دانشـگاه تھـران بـا  در بین دانشـگاه. دھد رتبه علمی استادیار بیشترین فراوانی را دارد می
از نظر تعداد نویسندگان نیز مقاالت سـه نویسـنده و چھـار . عنوان مقاله در جایگاه اول قرار دارد

 .درصد در رتبه اول و دوم قرار دارند ۳۵درصد و  ۴۳نویسنده با 
نامه علـوم  پژوھشبه منظور تحلیل توصیفی و استنادی مقاالت ) ۱۳۹۲(مقصودی و دوستدار 

کارگیری ابزار مشاھده اسنادی و تھیه فھرست اولیه با مطالعـه  در پژوھشی پیمایشی با به سیاسی
دریافتند کـه بـین مشـارکت  ۱۳۹۱الی  ۱۳۸۴ھای  مقاله طی سال ۱۸۷شماره مجله به تعداد  ۲۸

داده است  ھا نشان ھچنین بررسی. مردان نسبت به زنان در این نشریه تفاوت معناداری وجود دارد
 ۲درصد با بیش از  ۹درصد به صورت دونفره و  ۲۹نفره و  درصد از مقاالت به صورت تک ۶۲که 

نویسندگان نشان داد که رتبه استادیار با بررسی مرتبه علمی . نفر نویسنده به نگارش درآمده است
سھم و میزان . عنوان در جایگاه دوم قرار دارد ۲۳عنوان مقاله در جایگاه اول و رتبه دانشیار با  ۶۴

ھا و مؤسسات پژوھشی در مقاالت منتشرشـده نشـان داد کـه دانشـگاه شـھید  مشارکت دانشگاه
 ۳۷/۱۳( ۲۵، )درصـد ۴/۱۶( ۳۰تعـداد بھشتی، تھران، عالمـه طباطبـایی و فردوسـی مشـھد بـا 

 .اند بیشترین تعداد مقاالت را منتشر کرده) درصد ۴۹/۷( ۱۴و ) درصد ۷۶/۱۱( ۲۲، )درصد
مجلـه پزشـکی به منظور تحلیـل اسـتنادی و محتـوایی ) ۱۳۹۲(کار و عالیشان کرمی  زراعت
مقالـه طـی  ۲۱۱مطالعـه  وارسـی و کارگیری ابـزار سیاھه در پژوھشی پیمایشـی بـا بـه ھرمزگان

حاصـل مشـارکت ) درصـد ۷/۹۵(ھا  عنـوان از مقالـه ۲۰۲دریافتنـد کـه  ۱۳۸۹-۱۳۸۵ھای  سال
مقاالت پیمایشـی بـا . اند به صورت انفرادی تألیف شده) درصد ۳/۴(مقاله  ۹گروھی است و فقط 

عنـوان کمتـرین  ۳عنوان بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است و مقاالت مروری با  ۲۰۴
نفر تفـاوت  ۷۵نفر نسبت به زنان با  ۱۳۶مشارکت مردان با . تعداد را به خود اختصاص داده است

مقالـه در  ۸۵از نظر وابستگی سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان با تعداد . گیری دارد چشم
بیشترین تعـداد مقالـه را بـه خـود ) درصد ۹۶/۳۶(ھمچنین درجه علمی استادیاری با . صدر است

ھای بعدی  در رتبه) درصد ۲۵/۱۴(و دانشیاری ) درصد ۰۲/۲۷(ختصاص داده است و درجه مربی ا
 .قرار دارند

بـه منظـور تحلیـل محتـوای مقـاالت مجـالت معمـاری و  )۱۳۹۳(پور و عظیمـی  زالی، قلی
 ۱۳مقالـه از  ۹۵۴و مطالعـه  وارسـی کارگیری ابـزار سیاھه شھرسازی در پژوھشی پیمایشی با بـه
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درصد تمایل بیشتری نسبت  ۶/۸۲دریافتند که مردان با  ۱۳۸۷-۱۳۷۶ھای  جله طی سالعنوان م
ھـا  در خصـوص میـزان مشـارکت نویسـندگان، داده. درصد در چاپ مقاالت دارند ۴/۱۷به زنان 

درصـد آمـاری بھتـر از  ۳/۲۹درصـد و  ۵/۳۷گونه نشان داد که مقاالت دو و سه نویسنده بـا  این
در . دھنده تمایل به کار گروھی در این مقـاالت اسـت دارند که این نشان ای نویسنده مقاالت تک

 ۲۱(التحصـیالن مقطـع ارشـد  ھای علمی نتایج نشـان داد کـه، فارغ زمینه میزان مشارکت مرتبه
. در جایگاه اول تا سوم قرار دارند) درصد ۱۷(و دانشجویان دکتری ) درصد ۱۸(، استادیاران )درصد

ھا و مؤسسات در تولید مقاالت بیانگر آن است که دانشگاه  فعالیت دانشگاه مقایسه تطبیقی میزان
ھای اول تـا  رتبـه) درصـد ۱۲(و دانشگاه اصـفھان  )درصد ۱۸(، تربیت مدرس )درصد ۲۶(تھران 

 .اند سوم را به خود اختصاص داده
ت به منظور تحلیل محتوایی و اسـتنادی مقـاال )Asogwa) (۲۰۱۴(و آسوگوا ) Ezema(ازما 

ــه زبانمنتشرشــده در دو   شناســی کــاربردی زبانو ) Journal of Linguistics( شناســی مجل
)Applied Linguistics (کارگیری ابزار  در پژوھشی پیمایشی با به ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۲ھای  بین سال

ھـا اسـتناد شـده،  درصـد از منـابعی کـه بـه آن ۲/۶۳مقاله دریافتند  ۸۸۴وارسی و مطالعه  سیاھه
بودن میزان ھمکاری در  ھا از پایین یافته. نده ھستند و بقیه آثار، نویسندگان مختلف دارندنویس تک

ھای تحقیقاتی مشترک در مقاالت مذکور، فقـط  شناسی حکایت دارد، چراکه برنامه تحقیقات زبان
، پراسـتنادترین شناسـی کـاربردی زبانعالوه بر آن، مجلـه . شد درصد از مقاالت را شامل می ۳۷

 .ه و نوآم چامسکی پراستنادترین نویسنده شناخته شدندمجل
شده در داخل ایران، مشخص شـد کـه، فقـط یـک مقالـه در  ھای انجام پس از مرور پژوھش

ھای فلسفی منتشر شده در مجالت که آنھم مربـوط بـه تحلیـل اسـتنادی  خصوص ارزیابی مقاله
لـذا بـه دلیـل گسـتره . ده استکالمی است منتشر ش –ھای فلسفی  ھای فصلنامه پژوھش مقاله

بپردازیم تا به سـھم  کالمی-ھای فلسفی مجله پژوھشکوشیم به تحلیل مقاالت  حوزه فلسفه می
 .ھای بیشتر فراھم کنیم ای را برای پژوھش خود مقدمه

 ھا یافته

ھا از آمار توصیفی در حد  در تحلیل داده. شود داده می  ھای پژوھش پاسخ در این بخش به پرسش
در پاسخ به پرسش اول پـژوھش، یعنـی اینکـه چـه میـزان از . انی، درصد استفاده شده استفراو

156 

�ش  �و
ف���ی  �ی 

- 
�ی کال   



 ۱۳۹۱-۱۳۷۸کال�ی � سال �ی  –�ی ف���ی  �� �و�ش �ح��ل ���وای �قاالت ��ل

ای بـه  ای است، سعی شده مقاالت تـألیفی و ترجمـه مقاالت متشرشده به صورت تألیفی و ترجمه
 .دھد اطالعات آماری حاصل از پرسش اول را نمایش می ۱ جدول. تفکیک سال بررسی شود

 
 اي بر حسب سال نشر فراوانی مقاالت تألیفی و ترجمهتوزیع : 1 جدول

 نوع مقاله
 سال انتشار

 جمع اي ترجمه یفیتأل
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

1378 20 3/5 1 8/4 21 3/5 
1379 26 9/6 5 8/23 31 8/7 
1380 11 9/2 6 6/28 17 3/4 
1381 17 5/4 4 19 21 3/5 
1382 16 2/4 2 5/9 18 5/4 
1383 10 6/2 3 3/14 13 3/3 
1384 28 4/7 0 0 28 1/7 
1385 32 5/8 0 0 32 8 
1386 31 2/8 0 0 31 8/7 
1387 39 3/10 0 0 39 8/9 
1388 47 4/12 0 0 47 8/11 
1389 28 4/7 0 0 28 7 
1390 32 5/8 0 0 32 8 
1391 41 8/10 0 0 41 10 
 100 399 100 21 100 378 مجموع

 ۱۳۸۷درصد،  ۱۰با  ۱۳۹۱درصد،  ۸/۱۱با  ۱۳۸۸ھای  دھد، سال نشان می ۱ طور که جدول ھمان
درصد بـه  ۸/۷با  ۱۳۸۶ درصد و ۸/۷با  ۱۳۷۹درصد،  ۸با  ۱۳۸۵درصد،  ۸با  ۱۳۹۰درصد،  ۸/۹با 

 درصد و ۷با  ۱۳۸۴ھای  ھمچنین سال. اند ترتیب بیشترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده
، ۱۳۸۳ھای  کمترین تعداد مقاالت مربوط بـه سـال. درصد در جایگاه بعدی قرار دارند ۷با  ۱۳۸۹
ــی  ۱۳۸۱و  ۱۳۷۸، ۱۳۸۲، ۱۳۸۰ ــانگین وزن ــا می ــت ۳/۵، ۳/۵، ۵/۴، ۳/۴، ۳/۳ب ــد اس در . درص

مورد  ۲۱مورد تألیفی و  ۳۷۸ ،مقاله منتشرشده ۳۹۹ای از  خصوص تناسب مقاالت تألیفی و ترجمه
نشـان  ۱طور کـه جـدول  ھمان. است ۱۳۸۷لغایت  ۱۳۸۳ھای  که متعلق به سالای است  ترجمه
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ای در  به بعد ھیچ مقاله ترجمه ۱۳۸۴ای به مرور زمان کمتر شده و از سال  دھد مقاالت ترجمه می
به بعد چـاپ  ۱۳۸۴دھد که از سال  ھا نشان می دقت در میانگین. این مجله به چاپ نرسیده است

مقالـه بیشـترین  ۴۷بـا چـاپ  ۱۳۸۸که در سال   به فزونی دارد، به طوریمقاالت در مجالت رو 
مقاله به چاپ رسیده است که نسبت بـه  ۴۱، ۱۳۹۱در سال . افزایش در تولید مقاالت را شاھدیم

رسـد گـرایش بـه  بنابراین، در مجموع، به نظـر می. کاھش داشته است ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹ھای  سال
یشتر است و ھمچنین افـزایش چـاپ مقـاالت پژوھشـگران در تألیف مقاالت تا ترجمه مقاالت ب

کالمـی جایگـاه و -دھنده آن است که تولید علـم در حـوزه فلسـفی به بعد نشان ۱۳۸۴ھای  سال
 .اھمیت خاصی پیدا کرده است

فـراھم  ۲به پرسش دوم پژوھش، یعنی تعیین جنسیت تولیدکنندگان مقاالت، جدول  در پاسخ
 :شود نشان داده می ی آن به شرح زیرشده است که اطالعات آمار

 توزیع فراوانی مقاالت بر اساس جنسیت تولیدکنندگان مقاالت 2جدول 
جنسیت       

 سال
 جمع مردان زنان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
1378 0 0 21 2/6 21 4/5 
1379 3 5/7 25 4/7 28 3/7 
1380 1 5/2 10 9/2 11 9/2 
1381 2 5 15 4/4 17 3/5 
1382 2 5 14 1/4 16 5/4 
1383 1 5/2 9 7/2 10 6/2 
1384 1 5/2 27 8 28 3/7 
1385 0 0 32 4/9 32 4/8 
1386 6 15 25 4/7 31 2/8 
1387 7 5/17 32 4/9 39 3/10 
1388 6 15 41 1/12 47 4/12 
1389 3 5/7 24 1/7 27 1/7 
1390 3 5/7 29 6/8 32 4/8 
1391 5 5/12 35 3/10 40 4/10 
 100 379 100 339 100 40 مجموع
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از تولیدکننـدگان ) درصد ۸۴( نفر ۳۳۹نفر،  ۳۷۹دھد از  نشان می ۲جدول  ھای طور که داده ھمان
توان دریافت  با بررسی جدول فوق می. دھند را زنان تشکیل می) درصد ۱۶(نفر  ۴۰مقاالت مرد و 

ھای دیگـر  نسبت به سـال ۳۵و  ۴۱ با تعداد مقاالتمردان در تولید  ۱۳۹۱و  ۱۳۸۸ھای  که سال
. اند مـردان کمتـرین تولیـد مقالـه را داشـته ۱۳۸۳تا  ۱۳۸۰ھای  سال. اند مشارکت بیشتری داشته

. اند بیشترین مشارکت را در تولید مقاالت داشـته ۱۳۸۸، ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ھای  ھمچنین زنان در سال
توان گفـت  در مجموع می. ید مقاالت صفر استمشارکت زنان در تول ۱۳۸۵و  ۱۳۸۷ھای  در سال

 .نسبت به مردان سھم اندکی دارند زنان در تولید مقاالت
در خصوص نویسندگان و چاپ آثار عوامل دخیـل در انتشـار مجلـه، اعـم از مـدیر مسـئول، 

 .تھیه شده است ۳سردبیر و اعضای ھیئت تحریریه جدول 
 وامل مدیریتی مجلهتوزیع فراوانی آثار منتشرشده از ع: 3جدول 

 فراوانی و نام خانوادگی نام ردیف

 5 محسن جوادي 1
 5 محمد ذبیحی 2
 4 احمد بهشتی 3
 4 جعفر شانظري 4
 2 صادق الریجانی 5
 1 سید مصطفی محقق داماد 6
 0 غالمحسین ابراهیمی دینانی 7
 0 نورایی 8
 21 جمع 9

اعم از اعضای ھیئت تحریه، سـردبیر و مـدیر  بررسی مقاالت منتشرشده از عوامل اجرایی مجله،
مقاله از این افراد منتشر شده است کـه ایـن رقـم  ۲۱مسئول، حاکی از آن است که به طور کلی 

بررسی تعداد آثار نویسندگان نشـان داد . دھد درصد از آثار منتشرشده را به خود اختصاص می ۳/۵
قاله و احمد عابدی، محمدکاظم شاکر و زھـرا م ۷زمانی با  زاده و امیرعباس علی که مرتضی فتحی

 .اند ای ھستند که بیشترین آثار را در این مجله منتشر کرده نویسنده ۵مقاله،  ۶خزاعی با 
 4در پاسخ به پرسش سوم پژوهش، یعنی تعیین میزان همکاري علمی در تولید مقاالت، جدول 

 .فراهم شده است
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 مقاالتمیزان همکاري علمی در تولید  4جدول 
 درصد فراوانی تعداد مؤلفان

 4/81 325 اي نویسنده یک
 3/17 69 اي دونویسنده

 3/1 5 اي نویسنده سه
 100 399 جمع

) درصــد ۴/۸۱(مــورد  ۳۲۵مقالــه منتشرشــده  ۳۹۹از  دھــد، نشــان می ۴ طور کــه جــدول ھمــان
ای بـوده  نویسنده سه) درصد ۳/۱(مورد  ۵ای و  دونویسنده) درصد ۳/۱۷(مورد  ۶۹ای،  نویسنده یک
 . است

مـدرک تحصـیلی در  از نظر کالمی-ھای فلسفی پژوھشبررسی پدیدآورندگان مقاالت مجله 
 .نمایش درآمده است به ۵جدول 

 فراوانی میزان مشارکت گروه محققان در تولید مقاالتتوزیع : 5 جدول

 سطح تحصیلی
 جمع مردان زنان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 2 1 2 1 0 0 ی ارشدکارشناس يدانشجو

 7/2 11 9/1 7 10 4 کارشناسی ارشد
 2/11 45 8/10 39 15 6 دانشجوي دکتري

 3/48 193 3/53 191 5 2 دکتري
 3/37 149 7/33 121 70 28 نامشخص

 100 399 100 358 100 40 مجموع
 

دھد، در تھیه مقاالت، بیشترین سھم را دارندگان مدرک دکتری بـا  طور که جدول نشان می ھمان
نفـر  ۴۵و پس از آن به ترتیب دانشجویان مقطع دکتـری،  اند داشته) درصد ۳/۴۸(نفر  ۱۹۳تعداد 

کمتـرین تعـداد . انـد بوده) درصـد ۷/۲(نفر  ۱۱آموختگان کارشناسی ارشد،  و دانش) درصد ۲/۱۱(
 ۱شود که در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با تعـداد  پدیدآورندگان مربوط به افرادی می

جدول فوق، با توجه به تفکیک جنسیت در توزیع مدرک  ھای دقت در داده. اند بوده) درصد ۲(نفر 
نفر سھم انـدکی در  ۴۰دھد که زنان در مجموع با تعداد  تحصیلی پدیدآورندگان مقاالت نشان می

از ) درصــد ۳/۳۷(نفــر  ۱۴۹بودن مــدرک تحصــیلی تعــداد  نامشــخص. اند تولیــد مقــاالت داشــته
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مجله در ھنگام دریافت مقاله توجـه چنـدانی پدیدآورندگان مقاالت بیانگر این است که مسئوالن 
 .اند به دریافت اطالعات از محققان نداشته

ھای مختلـف دانشـگاھی در تھیـه  از موارد دیگر بررسی، مطالعه میزان مشارکت افراد با رتبه
 دھد ھای آماری آن را نشان می داده ۶نامه بود که جدول  مقاالت فصل

 هاي علمی در تولید مقاالت کت مرتبهتوزیع فراوانی میزان مشار. 6 جدول

 مرتبه علمی
 جمع مردان زنان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 2 8 8/1 6 5 2 مربی
 1 4 1 4 0 0 استاد

 3/35 141 4/37 127 35 14 استادیار
 10 39 5/11 39 0 0 دانشیار

 3/2 9 6/2 9 0 0 پژوهشگر
 4/49 197 6/45 174 60 24 نامشخص

 5/49 399 100 359 100 40 جمع
 

) درصد 3/35(نفر  141از نویسندگان مربی، ) درصد 2( نفر 8، 6هاي جدول  با توجه به داده
. پژوهشگر بودند) درصد 3/2(نفر  9استاد و ) درصد 1(نفر  4دانشیار، ) درصد 10(نفر  39استادیار، 

هاي علمی زنان از  مرتبه. نامشخص بودنفر از نویسندگان مقاالت  197همچنین مرتبه علمی 
و ) درصد 35(نفر  14و استادیار ) درصد 5(نفر  2مربی، : شود نفر به این شرح بیان می 40مجموع 

 24همچنین مرتبه علمی . اي از زنان وجود نداشته است هاي علمی هیچ نویسنده در دیگر مرتبه
 .نفر از زنان نامشخص است

 7نامه در جدول  هاي فصل دهاي علمی کشور در انتشار مقالهمیزان مشارکت هر یک از نها
 .مشخص شده است
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 میزان مشارکت نهادهاي علمی. 7 جدول
 درصد فراوانی نام مؤسسه ردیف

 28/1 112 دانشگاه قم 1
 7 28 دانشگاه تهران 2
 6/8 27 دانشگاه آزاد اسالمی 3
 4/5 18 دانشگاه اصفهان 4
 2/8 11 طباطباییدانشگاه عالمه  5
 2/5 9 دانشگاه مفید 6
 2/5 9 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 7
 2/5 9 دانشگاه شهید بهشتی 8
 2 8 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 9
 2 8 دانشگاه فردوسی مشهد 10
 2 8 دانشگاه ادیان و مذاهب 11
 1/7 7 دانشگاه باقرالعلوم 12
 1/5 6 دانشگاه تربیت مدرس 13
 1/5 6 )ره(پژوهشی امام خمینی  -موسسه آموزشی 14
 1/2 5 )ع( دانشگاه امام صادق 15
 1/2 5 دانشگاه پیام نور تهران 16
 1/2 5 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 17
 1 4 دانشگاه الزهرا 18
 1 4 دانشگاه شیراز 19
 1 4 دانشگاه یزد 20
 1 4 دانشگاه زنجان 21
 13 52 ها دانشگاهسایر  22
 12 50 نامشخص 23
 100 399 جمع -
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را محققان دانشگاه قـم، ) درصد ۱/۲۸(مقاله  ۱۱۲دھد،  نشان می ۷ھای جدول  طور که داده ھمان
را محققـان دانشـگاه آزاد  )درصـد ۸/۶(اثـر  ۲۷را محققان دانشـگاه تھـران، ) درصد ۷(مقاله  ۲۸

را محققـان ) درصـد ۸/۲(مقاله  ۱۱را محققان دانشگاه اصفھان و ) درصد ۵/۴(مقاله  ۱۸اسالمی، 
محققـان مسـئولیت  )درصـد آثـار ۵/۱۲(مقالـه  ۵۰در . انـد دانشگاه عالمه طباطبایی منتشر کرده

ه نیـز در رده سـایر مقالـ ۴ھای دارای کمتـر از  انـد و دانشـگاه سازمانی خـود را مشـخص نکرده
 .ھا قرار گرفتند دانشگاه

بودن  ای یـا پیمایشـی خانـه ھای پژوھش از حیث کتاب پرسش ھفتم پژوھش به بررسی روش
نتـایج  ۸ جدول. اختصاص داشت کالمی-ھای فلسفی پژوھشنامه  ھای منتشرشده در فصل مقاله

 .دھد آماری آن را نشان می
 اساس نوع مقالهتوزیع فراوانی مقاالت بر  :8جدول 

 درصد فراوانی نوع مقاله
 100 399 اي خانه کتاب

 0 0 پیمایشی
 100 399 جمع

 ۱۰۰(عنـوان  ۳۹۹عنـوان مقالـه منتشرشـده  ۳۹۹بینیم از مجموع  می ۸طور که در جدول  ھمان
توان نتیجه گرفت که رغبت پژوھشگران فقط بـه چـاپ  می. ای است خانه از مقاالت کتاب) درصد

 .ای است خانه کتابمقاالت 
 ۹در پاسخ به پرسش پایانی پژوھش، یعنی پراکندگی موضوعی مقـاالت منتشرشـده، جـدول 

 :فراھم آمده است
 کالمی-هاي فلسفی پراکندگی موضوعی مقاالت منتشرشده در مجله پژوهش .9 جدول
 درصد فراوانی موضوع ردیف

 6/25 102 فلسفه اسالمی  1
 8/19 79 فلسفه غرب  2
 7 28 جدیدکالم   3
 8/6 27 سایر موضوعات  4
 8/6 27 علوم قرآن  5
 8/4 19 کالم اسالمی  6
 5/4 18 شناسی معرفت  7

    163 

�ش  �و
ف���ی  �ی 

- 
�ی کال

 



 )۱۳۹۴���تان (   ۶۴�ھارم، �ماره ��ی، �ماره م� د�اش سال: �و��ی دا�ه �م –  �ص�نا� ع��ی 

 3/4 17 تصوف و عرفان  8
 7/3 15 فلسفه مضاف  9

 7/3 15 منطق  10
 2/3 13 اخالق اسالمی  11
 3 12 فلسفه تطبیقی  12
 3 12 حقوق  13
 5/1 6 فقه  14
 1 4 اصول فقه  15
 75/0 3 ادیان  16
 5/0 2 علوم حدیث  17
 100  جمع کل 18

 
دھد، دو موضوع فلسفه اسالمی و فلسفه غرب بیشـترین  طور که جدول موضوعی نشان می ھمان

ھا در رتبـه سـوم قـرار  درصد مقاله ۷کالم جدید با . مقاالت مجله را به خود اختصاص داده است
 .چھارم و پنجم قرار گرفتند ھای سایر موضوعات و علوم قرآنی در رتبه. گرفته است

 گیری بحث و نتیجه

مقـاالت . ھای علمی ھر رشـته اسـت ھای اشاعه نتایج پژوھش ترین محمل نشریات یکی از مھم
بودن محتـوا و  منتشرشده در نشریات نیز بـه لحـاظ سـرعت انتشـار، تـازگی مطالـب، تخصصـی

رو، کـم و کیـف  از این. ھستندترین منابع الزم در پژوھش  ھمچنین سھولت دسترسی از ضروری
یابی به میزان تطابق مقاالت منتشرشده با ھدف اصلی  کنند در جھت دست مقاالتی که منتشر می

 ).۲۹۰: ۱۳۹۲بمانیان، احمدی، اسدپور، (این مجالت اھمیت فراوانی دارد 
یکی از نشریات معتبر این حوزه است کـه دو دھـه از  کالمی-ھای فلسفی پژوھشنامه  فصل

ھـای  دھنـده پژوھش رود محتوای مقاالت این نشریه انعکاس انتظار می. گذرد بقه انتشار آن میسا
ھای موضوعی  ھا و موضوعات بنیادین و بیانگر اولویت جدید در این حوزه و نیز دربردارنده گرایش

ھای  رو، بررسـی موضـوع از ایـن. موجود در مقطع زمانی خاصی در حوزه فلسـفه در ایـران باشـد
تواند عالوه بر اینکه تصویری عینـی از شـرایط موجـود و  ھای این نشریه می شده در مقاله حمطر
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دھنده گـرایش موضـوعی و کمبودھـای  وضعیت انعکاس تحقیقات در ایـن نشـریه باشـد، نشـان
 .پرسش در نظر گرفته شده بود ۶در ارزیابی مقاله . احتمالی موجود در این حوزه نیز ھست

ای بر حسب سال نشـر،  بررسی توزیع فراوانی مقاالت تألیفی و ترجمه پرسش اوِل پژوھش به
مقالـه  ۲۱در مجمـوع  ۱۳۸۳تـا  ۱۳۷۸ھای  نتایج نشـان داد کـه بـین سـال. اختصاص یافته بود

. ای منتشـر نشـده اسـت گونه مقاله ترجمه ھای بعد ھیچ ای به چاپ رسیده است و در سال ترجمه
گیر مبنی بر جلوگیری  شده از سوی مراکز تصمیم ز قوانین وضععلت این امر را شاید بتوان ناشی ا

ھای  تواند باعث افـزایش کیفیـت مقالـه ھرچند این امر می. از افت کیفی مقاالت مجالت دانست
ای  کمبـود مقـاالت ترجمـه .ھای جھانی است ھا از پیشرفت مجله باشد اما باعث محرومیت حوزه

ھا  ھای آن چراکه یافته. نیز بررسی شده بود) ۱۳۸۷(عباداّهللاٰ  دادگر، کریمی و  قبًال در تحقیق متقی
البته ایـن . ای بوده است مورد ترجمه ۲۳مورد تألیفی و  ۱۵۷شده،  مقاله چاپ ۱۸۰نشان داد که از 

ھا را تحت تأثیر قرار داده، به طوری  ای، مقاالت تمامی حوزه ھای ترجمه محدودیت در چاپ مقاله
ھای منتشرشـده در حـوزه کتابـداری  در تحلیل مقالـه )۱۳۸۹(و یزدیان  الحوائجی باب که تحقیق

 )درصـد ۵/۱(ای بـا  بیشـترین و مقـاالت ترجمـه )درصـد ۹/۹۴(نشان داد که مقاالت تألیفی بـا 
 .کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است

 عنـوان مقالـه منتشرشـده در ۳۹۹ھای منتشرشـده نشـان داد کـه از  بررسی وضـعیت مقالـه
این . کمترین تعداد چاپ مقاله را داشته است ۱۳۸۳بیشترین و سال  ۱۳۸۸ھای مذکور، سال  سال

ایـن نوسـان در . ھای مختلف نوسـان داشـته اسـت دھد که تولید مقاالت در سال نتایج نشان می
عنوان مقالـه بـه  ۴۷، ۱۳۸۸که در سال  کامًال مشخص است، به طوری  ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸ھای  سال

. گیری بین این دو سال وجود دارد عنوان، که تفاوت چشم ۲۷، ۱۳۸۹است و در سال چاپ رسیده 
 .کند تولید مقاالت افزایش پیدا می ۱۳۹۱و  ۱۳۹۰ھای  اما، در سال

مقالـه  ۳۹۹پرسش دوِم پژوھش به بررسـی جنسـیت نویسـندگان تعلـق گرفتـه بـود کـه از 
. درصد زنان ۱۶اند و فقط  درصد مردان در تولید مقاالت شرکت داشته ۸۴نامه  منتشرشده در فصل

ھای پژوھشی را شاید بتوان معلـول در اولویـت بـودن  بودن میزان مشارکت زنان در فعالیت پایین
رداختن به امور منزل نزد زنان ایرانی در مقایسه بـا کارھـای اجتمـاعی و علمـی نقش مادری و پ

ھای  البته میزان مشارکت کمتر زنان فقـط مخـتص ایـن پـژوھش نیسـت، بلکـه یافتـه. دانست
نفـر  ۱۳۶نشان داد که مشارکت مردان در تولید مقـاالت بـا ) ۱۳۹۲(کار و عالیشان کرمی  زراعت

ھای پـژوھش حاضـر و  لذا ھمخوانی بین یافتـه. گیری دارد اوت چشمنفر تف ۷۵نسبت به زنان با 
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نویسنده  ۵۳۱نشان داد که از ) ۱۳۸۹(ھمچنین گزارش قھنویه و دیگران . شود کار دیده می زراعت
ھای پژوھش حاضر ھمخـوانی  یافته اند که با درصد مرد بوده ۵۸مقاله، بیشتر نویسندگان  ۱۷۵در 
ھـزار مقالـه  ۶۹زاده نیز نشان داد که سھم زنان در بین  مقدم و حسنھای اسفندیاری  یافته. دارد
درصـد آثـار را  ۸۰بـوده اسـت و ) درصد ۲۰(مقاله  ۱۳۵۵۰فقط . آی. اس. شده در پایگاه آی ثبت

 .اند مردان نگاشته
پرسش سوم پژوھش به بررسی میزان مشـارکت گروھـی محققـان حـوزه فلسـفه در تولیـد 

ھا نشان داد که تمایل به کار گروھی در بین محققان این  یافته. ه بودمقاالت علمی اختصاص یافت
اند و  ای منتشـر شـده نویسـنده درصد از مقاالت به صورت  تک ۴/۸۱است و  رنگ حوزه بسیار کم

بـودن امتیـاز آثـار  شـاید بتـوان علـت آن را در کم. درصد آثار حاصل تالش جمعـی اسـت ۶/۱۸
الزم است مسـئوالن امـر تجدیـد . اعضای ھیئت علمی دانست پژوھشی گروھی در ارتقا و ترفیع

نظری در این خصوص به عمل آورند و با اعمال امتیـاز بیشـتر بـه کارھـای گروھـی افـراد را در 
ھای دیگر تا حدودی وجـود دارد؛  این مورد در حوزه. ھای مشترک تشویق کنند دادن فعالیت انجام

نشان داد که میـزان مشـارکت نویسـندگان ) ۱۳۹۲(رمی کار و عالیشان ک زراعت ھای چراکه یافته
بـه ) درصـد ۳/۴(مقالـه  ۹حاصل مشارکت گروھی است و فقـط ) درصد ۷/۹۵( عنوان مقاله ۲۰۲

مقـاالت دو و سـه  نیز) ۱۳۹۳(پور و عظیمی  در پژوھش زالی، قلی. اند صورت انفرادی تألیف شده
امـا گـزارش . ای دارنـد نویسنده مقاالت تکدرصد آماری بھتر از  ۳/۲۹درصد و  ۵/۳۷نویسنده با 

درصـد از مقـاالت بـه  ۶۲نشان داد که در حوزه علوم سیاسـی نیـز ) ۱۳۹۲(مقصودی و دوستدار 
نفـر نویسـنده بـه نگـارش  ۲درصد با بیش از  ۹درصد به صورت دونفره و  ۲۹نفره و  صورت تک
در مقایسه با آثار انفرادی در ارتقا  بودن امتیاز آثار گروھی شاید ھم علت آن در پایین. درآمده است

 .و ترفیع اعضای ھیئت علمی دانشگاه نھفته باشد
 ۱۰۰(عنـوان  ۳۹۹عنوان مقاله منتشرشده،  ۳۹۹دھد از مجموع  بررسی نوع مقاالت نشان می

 )۱۳۸۹(راد  الحوائجی و یزدیان این یافته با نتایج تحقیق باب. ای است خانه از مقاالت کتاب) درصد
درصد، مقاالت تحلیلی  ۸/۴۶ھا نشان داد مقاالت پژوھشی  نیست، چراکه نتایج تحقیق آنھمسو 

ھمچنین ایـن مغـایرت در . اند درصد را به خود اختصاص داده ۲/۵درصد و مقاالت مروری  ۶/۲۶
. شود دیده می) ۱۳۸۹(و قھنویه و دیگران ) ۱۳۹۲(کار و عالیشان کرمی  ھای پژوھش زراعت یافته

 .عنوان بیشترین نوع مقاالت است ۶۴و  ۲۰۴ھای پیمایشی با  ا نشان داد که پژوھشھ گزارش آن
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ھـای مختلـف محققـان، اعـم از  پرسش چھارم پژوھش بـه بررسـی میـزان مشـارکت گروه
آموختگـان دوره  دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسان ارشد، دانشجویان دوره دکتـری و دانش

نتـایج نشـان داد کـه تـالش آشـکاری در میـان . افته بـوددکتری در تدوین مقاالت اختصاص ی
شـود کـه  وضـوح مشـاھده می آموختگان دکتری در تدوین مقاالت به دانشجویان دکتری و دانش

 .ھا باشد ھا به جذب در دانشگاه تواند به دلیل گرایش آن می
ص ھای مختلف علمی در تدوین مقاالت اختصـا پرسش پنجم به بررسی میزان مشارکت رتبه

ھا به تولید مقاالت علمی نسبت بـه  گرایش استادیاران دانشگاه ھا نشان داد که یافته بود که یافته
تواند غیر از عالیق محققـان و اسـتادیاران بـه  این موضوع می. ھای علمی بیشتر است دیگر رتبه

ای ھـای مسـتقل بـر ھای ترفیـع و ارتقـا و ضـرورت وجـود پژوھش نامه تولید علم، به دلیل آیین
ھای این پژوھش با نتـایج حاصـل از پژوھشـی کـه  یافته. کردن درجات علمی دانشگاه باشد طی

عنـوان مقالـه در  ۶۴اند و نشان دادند که رتبه استادیار با  انجام داده) ۱۳۹۲(مقصودی و دوستدار 
نتـایج  ھمچنـین. عنوان در جایگاه دوم قرار دارد، ھمخوانی دارد ۲۳جایگاه اول و رتبه دانشیار با 

ھا  پژوھش آن. ھمسو است) ۱۳۹۲(کرمی   کار و عالیشان ھای پژوھش زراعت این پژوھش با یافته
درصد بیشترین تعداد مقالـه را بـه  ۹۶/۳۶درجه علمی استادیاری با  نیز بیانگر این موضوع بود که

عـدی ھای ب درصد در رتبـه ۲۵/۱۴و  ۰۲/۲۷درجه مربی و دانشیاری با . خود اختصاص داده است
 .قرار دارند

مقالـه  ۱۱۲در زمینه مشارکت نھادھای علمی در تولید مقاالت نتایج نشان داد دانشگاه قم با 
دانشـگاه تھـران . بیشترین تعداد مقاالت منتشرشده را به خود اختصاص داده است )درصد ۱/۲۸(

 ۵/۴(مقالـه  ۱۸اصـفھان ) درصـد ۸/۶(مقالـه  ۲۷، دانشگاه آزاد اسالمی با )درصد ۷(مقاله  ۲۸با 
ھای  مقاله در رتبـه ۱۰با تولید بیش از ) درصد ۸/۲(مقاله  ۱۱، دانشگاه عالمه طباطبایی با )درصد

پـور و عظیمـی  نتایج این پژوھش در این شاخص با نتایج پـژوھش زالـی، قلی. بعدی قرار گرفتند
. ھمسـو اسـتکه در رشته معماری و شھرسازی انجام گرفتـه بـود، از ایـن نظـر کـامًال ) ۱۳۹۳(

و دانشـگاه  )درصـد ۱۸(، تربیـت مـدرس )درصد ۲۶(ھا نشان داد که دانشگاه تھران  پژوھش آن
مروری بر وضعیت موجـود . اند ھای اول تا سوم را به خود اختصاص داده رتبه) درصد ۱۲(اصفھان 
کالمـی، حـاکی از -ھـا در گـرایش فلسـفی ھا و نھادھا در خصوص تولیدات پژوھشی آن دانشگاه

ھا و سایر مؤسسات پژوھشی است، چراکه فقط چند دانشـگاه  بودن سھم بسیاری از دانشگاه دکان
. کالمی پیشتاز ھسـتند-دانشگاه قم، تھران، اصفھان در تولید مقاالت در گرایش فلسفی: از جمله
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گیری از دانـش،  ھای تولید علم است، بنابراین بھره از آنجا که به طور کلی نظام پژوھش از بخش
توانـد بـه بھبـود  تنھا می ھای علمی موجود در محققان و نھادھای پژوھشی نه ربیات و قابلیتتج

ھای علمـی  کالمی منجر شود، بلکه کمیت مقاالت و پژوھش-کیفیت تولید علم در رشته فلسفی
 .دھد در این زمینه را نیز توسعه می

ھا نشان داد که،  یافته .ھا اختصاص یافته بود پرسش ھفتم پژوھش به بررسی موضوعات مقاله
ھای  رفت، فلسفه اسالمی، فلسفه غـرب و کـالم جدیـد بیشـترین مقالـه طور که انتظار می ھمان

قرارگرفتن سایر موضـوعات در رتبـه چھـارم را شـاید . منتشرشده را به خود اختصاص داده بودند
منتشـر  وم انسـانیھای علـ پژوھشاین نشریه با عنوان  ۵بتوان ناشی از این دانست که تا شماره 

رویکرد ایـن مجلـه کـامًال  ۵از شماره . پذیرفت ھای علوم انسانی مقاله می شد و از ھمه شاخه می
ترویجی را از کمیسیون بررسـی نشـریات وزارت  -درجه علمی ۸فلسفی شد و توانست در شماره 

ه اخـذ درجـه موفق بـ ۲۴ھمزمان با انتشار شماره  ۱۳۸۴علوم و تحقیقات اخذ کند و در تابستان 
 .پژوھشی از سوی کمسیون بررسی نشریات شد –علمی 

 پیشنھادھا

ھای مطالعه حاضر، پیشنھادھای کـاربردی مـا بـرای بھبـود کیفـی  در مجموع، با عنایت به یافته
 :مقاالت به محققان و نیز مسئوالن مجالت به شرح زیر است

ای منتشرشده با استفاده ھ ای است که بیشتر مقاله ھرچند ماھیت رشته فلسفه به گونه .۱
شوند، اما برخی از موضوعات آن ھمچـون تحقیقـات  ای نوشته می خانه از روش کتاب

توانند به شیوه پیمایشی صورت گیرد و جا دارد  می... تحلیل محتوا در متون فلسفی و 
ھای پیمایشی داشـته باشـند و در  نگاھی ھم به مقاله ھا نیم مسئوالن در انتخاب مقاله

 .ھای الزم برای تحقیقات پیمایشی را به وجود آورند ن انگیزهمحققا
شود مسئوالن  نامه، پیشنھاد می رنگ زنان در تدوین مقاالت فصل با توجه به نقش کم .۲

بسترھای الزم را برای حضور بیشتر زنان در عرصه تولید آثـار علمـی بـیش از پـیش 
 .فراھم کنند

ھـا در  اتقان علمی و کیفیت محتوایی آنبا توجه به نقش و اھمیت کارھای گروھی و  .۳
شود متخصصان این حوزه در تـألیف و عرضـه  با مقاالت انفرادی، پیشنھاد می مقایسه

مقاالت، ھمکاری و مشارکت بیشتری داشته باشند و مسئوالن نشریه نیـز در انتخـاب 
 .ھا برای انتشار به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند مقاله
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شود  داد اندک مقاالت اعضای ھیئت علمی با رتبه استادی، پیشنھاد میبا عنایت به تع .۴
انتظار آن است که ایفای نقش استاد . ھا نقش بیشتری در نگارش مقاالت ایفا کنند آن

 .تمام در مقاله بر کیفیت آن بیفزاید
با توجه به اینکه بیشتر مقاالت منتشرشده به قلم محققان دانشـگاه قـم بـه نگـارش  .۵

ای در بین محققان آن حوزه بـه وجـود آیـد کـه  ود، ممکن است چنین شائبهدرآمده ب
لـذا الزم اسـت مسـئوالن . مجالت دانشگاھی بیشتر به آثار دانشگاه خود توجه دارنـد

ھای دیگر را با این نشریه فـراھم  زمینه آشنایی بیشتر محققان و پژوھشگران دانشگاه
 .ھا نیز افزایش یابد کنند تا مشارکت آن

ھای موضوعی مقاالت و تمرکز اصلی مقاالت در سـه حـوزه فلسـفه  توجه به زمینهبا  .۶
شـود مسـئوالن بـا شناسـایی موضـوعات  اسالمی، فلسفه غرب و کالم پیشـنھاد می

دادن مباحـث جدیـد و  نامه به آن موضـوعات در پوشـش ای و اختصاص ویژه رشته بین
 .تنوع موضوعی گام بردارند

 عدیھای ب پیشنھاد برای پژوھش

نامه  ھای فصــل بـا توجـه بـه محـدودبودن ایـن بررسـی بـه تحلیـل محتـوای مقالـه .۱
ھای  شود پژوھش مشـابھی بـر روی مقالـه کالمی، پیشنھاد می-ھای فلسفی پژوھش

ھای ایـن  ترویجی صورت گیـرد و بـا یافتـه -پژوھشی و علمی -دیگر نشریات علمی
 .بررسی مقایسه شود

شـود پـژوھش مشـابھی بـر  این حوزه پیشنھاد میبه منظور ترسیم دقیق نقشه علمی  .۲
ھای کارشناسی ارشد و دکتری ایـن رشـته بـه عمـل آیـد و نتـایج بـا  نامه روی پایان

 .ھای این پژوھش مقایسه شود یافته

 منابع

 تولیدات علمـی  تحلیل عوامل بازدارنده«). ۱۳۹۳(زاده، محمد  اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ حسن
 .۲۲-۹، ص)۲۴( ۷، ششناسی دانش: ، در»آی. اس. زنان ایرانی در آی

 ۱۳۷۷-۱۳۷۰ھای  تحلیل استنادی مقاالت فلسفی فارسی طی سال«). ۱۳۸۰(لقا  اشتری، مه« ،
 .۲۲-۸، ص)۲( ۱۴، شنامه کتاب فصل: در
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 )۱۳۹۴���تان (   ۶۴�ھارم، �ماره ��ی، �ماره م� د�اش سال: �و��ی دا�ه �م –  �ص�نا� ع��ی 

  تحلیل محتوای مقاالت مجـالت تخصصـی «). ۱۳۸۹(باب الحوائجی، فھیمه؛ یزدیان، مھرزاد
تـا  ۱۳۷۸ھای کودکان از سـال  خانه خوانی و کتاب ه ترویج کتابرسانی دربار کتابداری و اطالع

 .۵۳-۳۱، ص)۴( ۱۶، شھای عمومی خانه رسانی و کتاب تحقیقات اطالع: ، در»۱۳۸۷
  ارزیـابی کمـی و کیفـی مقـاالت « ). ۱۳۹۲(بمانیان، محمدرضا؛ احمدی، فریال؛ اسدپور، علی

، ۲۳مـدیریت شـھری، » ۲۹ -۱۹پژوھشی دو فصلنامه مـدیریت شـھری از شـماره  –علمی 
۲۸۹- ۲۹۸  . 

  تحلیل محتـوا؛ «). ۱۳۸۷(جعفری ھرندی، رضا؛ نصره، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراھیم
روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، بـا تأکیـد بـر تحلیـل محتـوای 

 .۵۸-۳۳، ص)۵۵( ۱۴، ششناسی علوم انسانی روش: ر، د»ھای درسی کتاب
 شـدن و جریـان  جغرافیای سیاسـی، جھانی«). ۱۳۹۱(فر، محمد رئوف؛ سھیلی، فرامرز  حیدری

 .۲۴۴ -۲۲۳، ص)۲( ۲ش ،رسانی نامه کتابداری و اطالع پژوھش: ، در»اطالعات
 واکــاوی دســتاوردھای دانــش «). ۱۳۹۳(نورالــدین  پــور، مســتوره؛ عظیمــی، زالــی، نــادر؛ قلی

مـدیریت : ، در»پژوھشـی در حـوزه شھرسـازی-تحلیل محتـوای مقـاالت علمـی: شھرسازی
 .۱۲۶-۱۰۹، ص)۳۴( ۱۳، ششھری

 تحلیل اسـتنادی و محتـوایی مجلـه پزشـکی «). ۱۳۹۲(کرمی، نادر  کار، کیمیا؛ عالیشان زراعت
 .۶۰-۵۴، ص)۱( ۱۷، شمجله پزشکی ھرمزگان: ، در»۱۳۸۹-۱۳۸۵ھرمزگان 

 پژوھشـی فارسـی  -تحلیل محتوای مقاالت نشریات ادواری علمی«). ۱۳۸۳( سرمدی، عزیزه
ھا در  ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشـتی مراکـز اسـتان منتشرشده توسط سه نوع دانشگاه

رسانی، دانشگاه علوم پزشکی  نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع ، پایان»۱۳۸۱سال 
 .رسانی پزشکی مدیریت و اطالع ایران، دانشکده

 تحلیل محتـوایی مقـاالت منتشرشـده در دو «). ۱۳۸۹(السادات  سلک، محسن؛ بزرگی، اشرف
: ، در»۱۳۸۶و  ۱۳۸۵ھای  نامه کتاب در سال رسانی و فصل نامه کتابداری و اطالع نشریه فصل

، )۱۰( ۳ش ، )رسـانی و فنـاوری اطالعـات علـوم کتابـداری و اطالع( شناسـی نامه دانش فصل
 .۴۰-۲۶ص

 تحلیـل توصـیفی «). ۱۳۹۱(سـان  شریفی، مسلم؛ میردار ھریجـانی، شـادمھر؛ عسـکری، بابی
-۱۳۸۴ھای  پژوھشـی تربیـت بـدنی و علـوم ورزشـی طـی سـال -ھای نشریات علمی مقاله

 .۸۵-۶۱، ص۱۲، شنامه مدیریت ورزشی فصل: ، در»۱۳۸۸
  د ارزیابی مجالت در مؤسسه اطالعـات تبیین فرآین«). ۱۳۸۵(صالحی، کیوان؛ رحیمی، حسین

 .۱۶۰-۱۴۱، ص)۲( ۱۷، شنامه کتاب فصل: ، در»)آی. اس. آی(علمی 
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 ۱۳۹۱-۱۳۷۸کال�ی � سال �ی  –�ی ف���ی  �� �و�ش �ح��ل ���وای �قاالت ��ل

 رسـانی در مجـالت  مقاالت تألیفی حوزه کتابـداری و اطالع«). ۱۳۸۷( عبدالمجید، امیرحسین
یـک بررسـی : ۱۳۸۳-۱۳۷۹ھای  ترویجـی فارسـی طـی سـال -پژوھشـی و علمـی -علمی

 .۵۶-۴۵، ص۹رسانی، ش یابی و اطالع اطالع: ، در»استنادی
 ،تحلیـل «). ۱۳۹۰(حسن؛ موحدی، فریده؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ عجمـی، سـیما  قھنویه

مـدیریت اطالعــات «پژوھشـی  -شـده در مجلـه علمــی محتـوایی و اسـتنادی مقــاالت چاپ
 .۹۲-۸۲، ص)۱( ۸، شمدیریت اطالعات سالمت: ، در»سالمت

 در»پژوھشی علوم انسانی در ایران -علم و مقاالت علمی تولید«). ۱۳۸۲( آبادی، حسن لطف ، :
 .۱۲-۷، ص۶ھای آموزشی، ش نامه نوآوری فصل

 ،۳۰تحلیل استنادی مقاالت «). ۱۳۸۸(جعفر  متقی دادگر، امیر؛ کریمی، رضا؛ عباداّهللاٰ عموقین 
، »۱۳۸۷الـی  ۱۳۶۸ھای  کالمی منتشره بـین سـال -ھای فلسفی نامه پژوھش شماره از فصل

 .۳۱۵-۲۸۷، ص۴۱کالمی، ش -ھای فلسفی نامه پژوھش فصل: در
 انتشـارات : تھران ،راھنمای عملی تحقیق: روش تحلیل محتوا). ۱۳۸۷( رضا مھر، غالم محمدی

 .گنجینه علوم انسانی، دانش نگار
  نامـه  تحلیل توصیفی و استنادی مقـاالت پژوھش«). ۱۳۹۲(مقصودی، مجتبی؛ دوستدار، رضا

 .۵۹-۳۳، ص)۱( ۹، شنامه علوم سیاسی پژوھش: در ،»علوم سیاسی
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